
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اهلل:  والقادة    عباد  املفكرين  من  الكثري  فقد ظهر  أمة من األمم،  العظامء يف  أن يظهر عظيم من  غريبا  ليس 

وق رموزا  شعوهبم  منهم  فجعلت  شعوهبم  حال  من  غريوا  ...                  الذين  هبا  االقتداء  عىل  حيرصون  دوة 

ولكن الغريب واملدهش أن يظهر جيل كامل من العظامء يف االمة يف وقت واحد ودفعة واحدة، ال ليغريوا  

إن  القيامة،  يوم  اىل  بمن عليها  ليغري اهلل هبم حال األرض  بل  أمتهم  القرآين من حاهلم وحال  اجليل  ه ذلك 

الفريد الذين مل تعرف اإلنسانية بكل تارخيها مثلهم إنه اجليل الذي لن يتكرر إهنم أصحاب حممد صىل اهلل  

 خري  حممد قال ابن مسعود ريض اهلل عنه: )إن اهلل عز وجل نظر يف قلوب العباد، فوجد قلب    وسلم، عليه  

برسالته،   وابتعثه  لنفسه،  فاصطفاه  العباد،  قلب  قلوب  بعد  العباد  قلوب  يف  نظر  قلوب   حممد،ثم  فوجد 

العباد، فجعلهم وزراء   ابن عمر ريض اهلل عنهام: )كان أصحاب رسول    (. نبيهأصحابه خري قلوب  وقال 

                                                                                 هذه األمة قلوًبا، وأعمقها علاًم، وأقلها تكلًفا، قوم اختارهم اهلل عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه(. خري  اهلل

ه، وزكاهم رسوله يف هم صفوة خلق اهلل، مدحهم اهلل يف كتاب  دينا،وأعظمهم    قلوبا،نعم إهنم أبر هذه االمة   

الدين، هذا  ولك  يل  ليصل  دماؤهم  وسالت  مجامجهم  تدحرجت  من  هم  وفارقوا    سنته،  أمواهلم  أنفقوا 

 أهلهم وديارهم كل ذلك طمعا يف رىض رب األرض والسموات سبحانه وتعاىل ... 

ِذيَن َمَعهح  }يقول املوىل سبحانه وتعاىل فيهم   َوالَّ ولح اهللَِّ  ٌد َرسح َمَّ عًا  حمح كَّ ْم رح ْم َتراهح َبْينَهح ََحاءح  اِر رح فَّ اْلكح اءح َعىَل  َأِشدَّ

ْم يِف ا وِد ذلَِك َمَثلحهح جح وِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ جح ْم يِف وح وَن َفْضاًل ِمَن اهللَِّ َوِرْضوانًا ِسيامهح دًا َيْبَتغح جَّ ْم  سح لتَّْوراِة َوَمَثلحهح

َشْطأَ  َأْخَرَج  َكَزْرٍع  ْنِجيِل  اإْلِ َوَعَد  يِف  اَر  فَّ اْلكح هِبِمح  لَِيِغيَظ  اَع  رَّ الزُّ ْعِجبح  يح وِقِه  َفاْسَتوى َعىل سح َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزَرهح  هح 

ْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِيامً  اِِلاِت ِمنْهح ِذيَن آَمنحوا َوَعِملحوا الصَّ  {اهللَّح الَّ

ولح اهللَِّ  ) ٌد َرسح َمَّ مْ وَ )   فيه،وهذا حق ال ريب وال شك  (حمح ََحاءح َبْينَهح اِر، رح فَّ اءح َعىَل اْلكح ِذيَن َمَعهح َأِشدَّ فعندهم    (الَّ

وغلظة دينه    شدة  وعاد  باهلل  جحد  من  عىل  وو  ورسوله،وصالبة  بعضامع  رَحة  رقة  َعىَل  )   بعضهم  ٍة  َأِذلَّ

ٍة َعىَل اْلكافِِريَن   نهم أنه كان ال يرى مؤمن مؤمنا  قال اِلسن البرصي: بلغ من تراَحهم فيام بي   (،املْحْؤِمننَِي َأِعزَّ



 

 

عمليا:  واقعا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  حديث  ليعيشوا   ، وعانقه  صافحه  املؤمنني ))  إال                       مثل 

 ( (عى له سائر اجلسد بالسهر واِلّمى يف تواّدهم وتراَحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو، تدا

وَن  ) دًا، َيْبَتغح جَّ عًا سح كَّ ْم رح إما راكعني أو ساجدين    الصالة وحاهلمفهم يكثرون    (َفْضاًل ِمَن اهللَِّ َوِرْضواناً َتراهح

فال يصّلون    أجرهم،ذلك طمعا بالثواب والرضا، وحيتسبون عند اهللَّ    العبادات، يفعلونأو عىل عبادة من  

                                                                                             عقابه ل  ارياء أو سمعة أو طمعا بحظوة دنيوية وكذلك أي عبادة إنام يفعلوهنا طلبا لرضا اهلل ودفع

ودِ ) جح َأَثِر السُّ وِهِهْم ِمْن  جح ْم يِف وح والبهاء والوقار يف وجوههم وقال بعض السلف: من    فرتى النور   (ِسيامهح

كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقال ابن عباس: إن للحسنة نورا يف القلب، وضياء يف الوجه،  

                                                            وسعة يف الرزق، وحمبة يف قلوب الناس( ومن أصلح رسيرته، أصلح اهللَّ تعاىل عالنيته                                        

ْنِجيلِ )  ْم يِف اإْلِ ْم يِف التَّْوراِة َوَمَثلحهح ، َفآَزَرهح   ذلَِك َمَثلحهح ْعِجبح   َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأهح وِقِه يح َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتوى َعىل سح

ارَ  فَّ اَع لَِيِغيَظ هِبِمح اْلكح رَّ  ( الزُّ

أهنم   وصفوا به يف اإلنجيل،  أما  هو وصفهم يف التوراة ويف بداية اآلية    الوصف املذكور للصحابة  أي ذلك

كانوا ضعافا، فتقّووا، وصاروا يف تكاثرهم مثل  زرع  أخرج فروعا  له عىل جوانبه، فاشتد وقوي واستقام   

 شدته وقوته                                                                                                    يغيظ هبم الكفار ملا يرون منمنظره، يعجب هذا الزرع الّزّراع لقوته وحسن 

ْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِيامً و) اِِلاِت ِمنْهح ِذيَن آَمنحوا َوَعِملحوا الصَّ ووعد اهللَّ حق وصدق وكائن ال حمالة،    (َعَد اهللَّح الَّ

  وعده. ولن خيلف اهللَّ

عنهم   الكالم  ينتهي  وال  الساعات  تفنى  وواهلل  جدا  وطويل  طويل  كالم  وفضائلهم  الصحابة  عن  الكالم 

ريض اهلل عنهم أمجعني ولكن أحببت ان الفت انتباهكم وخاصة ملن ولد أو ولد له يف بالد الغرب أوالد ال  

حياهتم فينشأ هذا اجليل دون يعرفون شيئا عن صحابة رسوهلم وال حيفظون أسامئهم ومل يسمعوا عن تض

     ! قدوة يقتدي هبا

لقهم واتباعهم وجهادهم  فهذه دعوة لنعلم أنفسنا أوالً ثم نعلم أبناءنا ونساءنا  وأهلينا أدب الصحابة وخح 

تعاىل   اهلل  قول  فينا  فيتحقق  بسريهم  ونسري  أثارهم  لنقتفي  املْحَهاِجِريَن  }ونفقتهم   ِمَن  لحوَن  اأْلَوَّ وَن  ابِقح َوالسَّ

َجنَّاٍت   هَلحْم  َوَأَعدَّ  َعنْهح  وا  َوَرضح ْم  َعنْهح اهللَّح  َريِضَ  بِإِْحَساٍن  ْم  وهح َبعح اتَّ ِذيَن  َوالَّ اأْلهَْنَارح َواأْلَْنَصاِر  َتَها  ََتْ ِري  ََتْ

 {َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوزح اْلَعظِيمح 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم . 


